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Certifierad International Coach
En utbildning från Skandinaviska Ledarhögskolan

Här nedan följer utvärderingar från de som
deltagit i denna utbildning!

Olle Olsmårs
Marie-Louise Wesslén

”Fantastisk givande och utvecklande.”

”En häftig resa och fortsatt resa med
min personliga utveckling.”

OM LARS-ERIC Med humor & glädje och
fantastiska anekdoter kopplat till lång
erfarenhet så lyckas han upprätthålla
mitt intresse timme efter timme.

OM LARS-ERIC Har så mycket kunskap.
Otrolig på att dela med sig, ett
engagemang att göra skillnad
OM ELENE Energi, glädje, kunnig och
klok. Får mig att tänka att ingenting är
omöjligt.

OM ELENE Härlig energi. Stor
trovärdighet i det du gör. Enorm
kompetens.

Malin Kamholm
”Otroligt kraftfull kurs både för min
personliga och arbets utveckling.
Inspirerande och kul. En wow
upplevelse.”

Camilla Leijon
”Givande och lärorik.”
OM LARS-ERIC Kunnig, klok,
generös, lite ostrukturerad.
OM ELENE Kunnig, positiv, glad,
generös, inspirerande,
okomplicerad.

OM LARS-ERIC En otrolig kunskapsbank!
Även om strukturen inte alltid var klar så
tappade jag aldrig intresset under
klassen! Så många wow historier!
OM ELENE Ett rivjärn som spred så
mycket glädje, ”jäklar anamma” och
kunskap/erfarenhet! Hjälpsam och
tillgänglig!
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Pernilla Carlsson

Camilla Linnarsson

”Väldigt kraftfull och väldigt utvecklande
inom min egna personliga utveckling &
väldigt rolig!”

”Mycket bra-Fantastiskt bra då hade jag
ändå mycket höga förväntningar. Bra
upplägg. Mycket bra med övningar.
Även bra med historik.”

OM LARS-ERIC Otroligt intressant att
lyssna till alla projekt och imponerande
personlig utvecklingar han har varit med
att hjälpa tex inom sport. Framför allt
det mentala rummet fängslar mig.
OM ELENE Man får en otrolig kick och
självförtroende att lyssna och bli vägledd
av Elene. Jag får ett lugn och stort tro på
mig själv.

OM LARS-ERIC Blir imponerad av allt
han gjort. Bra på att dela med sig. Kanon
bra förebild. Lugn med mycket
kompetens.
OM ELENE Fantastisk att dela med sig av
sina upplevelser. Vilken energi och
glädje. Allt är möjligt.

Camilla Rova

Camilla Holmström
”En värdefull och intressant utbildning
som ger både professionella och
personlig redskap till utveckling både för
klienter och mig personligen, TACK!”
OM LARS-ERIC En legend inom området!
Massor av kunskap och kompetens som
flödar ut naturligt.
OM ELENE Vilken energi och glädje!
Härligt sätt att förmedla din kunskap och
kompetens. Vill massor för att vi som
grupp ska få allt!

”Bra struktur och innehåll.”
OM LARS-ERIC Glädjen själv J Underbar
att lyssna på. Bra att förmedla och
förklara visuellt och enkelt.
OM ELENE Ett energigivande rivjärn J
Förmedlar insikter genom berättelser
och metaforer. Allt blir enkelt, varför
krångla till det? Lovely.

Malin Elfström
Lili Kerf

”Jag har lärt mig fantastiskt mycket – vilken
otrolig resa jag har fått vara med om.”

”Rolig och lärorik med bra övningar och
struktur.”
OM LARS-ERIC Respekt för all kunskap,
erfarenhet som L-E har. Många intressanta
vinklar.
OM ELENE Frisk fläkt, okomplicerad med ett
tempo som passar mig.

OM LARS-ERIC Har en fantastisk kunskap och
kompetens, att få möjligheten att lyssna på
honom har varit en förmån.
OM ELENE Jag har verkligen fått mycket
verktyg, hennes energi och motivation har
lyft hela gruppen. Hon har jättemycket att
förmedla. Hon har peppat mig!
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Simone Lukanovic

Åsa Ekberg

”Mycket värdefull som kommer att ge
mig mycket nytta både som coach men
även som person.”
OM LARS-ERIC Lugn, kunnig och erfaren
med mycket bra relevanta anekdoter.
Kompetensen lyser igen på lång väg och
ger hopp om att allt är möjligt.
OM ELENE Härligt underbar som slog hål
på alla våra övertygelser och
antaganden och visar vägen till det
positiva förhållningsättet. Mycket kunnig
och erfaren.

”Fantastik! En kombination av personlig utveckling
och verktyg för fortsatt personlig utveckling och
möjlighet att hjälpa andra att utvecklas. Härlig
öppen och tillåtande stämning med många skratt.”
OM LARS-ERIC Imponerade erfarenhet, har ju
jobbat med alla! Ett stort engagemang att sprida
kunskapen till alla. En förmåga att föra ett
resonemang i 20 minuter för att sedan knyta ihop
säcken precis när jag var säker på att han tappat
tråden…!!
OM ELENE Underbar personlighet som verkligen
bjuder på sig själv och sin historia, vilket öppnar upp
klimatet för att andra ska våga göra detsamma.

Anders Tilstam
”Kursen har gett massa insikter,
förmågor och verktyg om coaching.”
OM LARS-ERIC Lugn, erfaren & oerhört
kunnig med många bra exempel &
historier från livet.
OM ELENE Ger mycket energi och
inspiration och härlig humor, massa
egna intressanta erfarenheter –
historier.

Micke Holmström
”Väldigt värdefull för min personliga utveckling. Topp 3
bland alla kurser jag gått/läst. Inspirerande.”
OM LARS-ERIC Professionell, förtroendeingivande,
mästare. Inspirerande.
OM ELENE Energigivande, bjuder på sig själv. Fått mig
att öppna mig mera, se mer utanför boxen. Allt är
möjligt! Inspirerande.

Camilla O Billdé

Michael Jensen
”Som en viktig del i min fortsatta
utveckling som människa och coach.”

”Förutom att jag ser fram emot ett nytt yrke som coach
ser jag även fram emot ett förbättrat liv då jag lärt mig
mycket om mig själv som påverkar mig i mitt framtida
liv.”

OM LARS-ERIC Jag kan inte med ord
beskriva tacksamheten, även att få
lyssna på en person med så extremt
mycket erfarenhet och kunskap. En ikon
av vår tid!

OM LARS-ERIC En mycket kunnig& inspirerande person
som med sitt lugn tar oss med i inspirerande resonemang
i både teori och praktik, där kunskapen om så mycket
intressanta ämnen slår mig.

OM ELENE En oerhört erfaren coach
som får det svåra att se så enkelt ut.

OM ELENE En mycket inspirerande och kunnig person
som med sitt energiska och sprudlande sätt bjudit på sig
själv i smått & stort. Out of the box på ett fantastiskt sätt.
J
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